
 

 

 

Desafio de enfrentar a deficiência física: Terapia de 
EMDR com criança deficiente física para 
processamento de traumas 
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A deficiência física congênita pode afetar várias áreas do desenvolvimento 
emocional da criança e ainda ressaltamos o  panorama biopsicossocial sempre 
determinante para a saúde mental dos pacientes portadores de deficiência e na 
abordagem psicológica de seus pais e familiares. No atendimento a criança 
deficiente caracterizamos as diversas interfaces que o tema exige, e fizemos uma 
reflexão a respeito das dificuldades emocionais vividas pelos pais quando do 
nascimento do filho com deficiência, do desenvolvimento da personalidade deste 
sujeito, do difícil processo para integração social destas pessoas, das vivências 
emocionais dos protagonistas, e das dinâmicas sociais que se estabelecem a partir 
das diferenças. A terapia de EMDR possibilitou o processamento de traumas vividos 
com esta criança e o levou ao pódio de competição mostrando a superação de 
alguém que quer viver intensamente a vida e se orgulhar dela sempre. 
  
Objetivos:O presente trabalho tem como objetivo mostrar o processo de terapêutico 
de uma criança com deficiência e avaliar os recursos psicológicos dos pais e da 
criança deficiente. Para tanto, foi trabalhada uma criança de 8 anos, por dois anos, 
do sexo masculino. Neste trabalho foram enfatizados os aspectos de vida de criança 
que foram inseridos no dia a dia de sua vida, seus medos, suas expectativas e suas 
negações; e adentrar a realidade destes pais, cujas alegrias, medos, culpas, e 
expectativas oscilavam a cada momento de desconforto do filho. A motivação para 
que este trabalho fosse realizado veio da vontade dos pais de ajudar esta criança 
enfrentar estes desafios e ultrapassar os limites da deficiência após intervenções 
lúdicas e com sessões de EMDR. 
Instrumentos Utilizados:Foram utilizados no trabalho os seguintes instrumentos: 
Protocolo de Historias com EMDR. 
Sessões individuais de EMDR com as crianças. 
Sessões individuais de EMDR com os pais. 
Procedimentos: Foram realizadas inicialmente 24 sessões de EMDR, onde foram 
trabalhados aspectos relacionados a deficiência física, casos de bulling que 
vivenciou, rejeição de amigos, agressividade não controlada por não saber lidar com 
estes aspectos anteriormente citados. Foram realizadas 2 sessões de EMDR com 
os pais separadamente para trabalhar a situação de ter um filho deficiente. 
Resultados: Este trabalho nos mostra o processo de evolução emocional da criança 
e dos pais diante de conflitos, inseguranças, medos e sentimentos de rejeição num 
contexto de deficiência física, assim como a instalação de recursos para que 
houvesse uma forma natural de lidar com situações relacionadas a este processo 
de maneira funcional e adaptativa. 
Conclusão: O trabalho com EMDR dentro do contexto de tratamento de uma criança 
com deficiência fisica pode obter bons resultados para o tratamento dos traumas, 



medos e inseguranças dos pais e da criança e pode ajudá-lo a alcançar uma forma 
mais segura e adaptativa para o desenvolvimento emocional da criança, dos pais e, 
consequentemente, da família. Esta criança após as sessões de EMDR tornou-se 
um campeão de Natação, nadando com crianças normais, sem deficiência. 
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